{[jf(}/)JztPnla
Jd!Jzi6te?q(l Y3ttitmctb 1i fcknlitd(ii JJQ;04Z.a!e

J.:?9.0........ din ......~<?~........2017

Ordin Nr. ....

În conformitate cu prevederile ari. 12 alin. (1) - (5) şi arI. 14 alin. (1) din Legea nr.182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural naţiona l mobil, repub l icată;
Având În vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin
Guvernului nr. 886/2008;

Hotărârea

Ţinând

seama de Hotărârea de Clasare nr. 72/27.06.2017 a Comisiei

Naţionale

a Muzeelor ş i

Colecţiilor;

În temeiul prevederilor arI. 11 alin. (4) din Hotărâ rea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi
Ministerului Culturii, cu modifică ri l e şi co m p l etă ril e ulterioare,

funcţi onarea

Ministrul Culturii

şi I dentităţii Naţionale

emite

următorul :

ORD I N
Ari. 1 Se clasează În patrimoniul cultural naţiona l mobil, În categoria juridică "Fond", 1 bun cultural mobil
cu valoare arheologică ş i istorico-documentarâ, afiat În administrarea Muzeului Olteniei din Craiova, prevăz u t
În Anexa care face parte integrantă din prezen tul Ordin.
Ari. 2 Direcţi a Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
prezentului Ordin Muzeului Olteniei din Craiova, În vederea punerii În aplicare.

/
/

cu noştinţă

a prevederilor

Lucian ROMASCANU
Ministrul Culturii

Nr. exemplare 2/_3

.Anexă la
Fişa

O.M.C.i.N. nr.e>L.s.:o..9 din ... .
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standard

1 bun cultural mobil cu valoare arheologică şi istorico-documentară , clasat În categoria juridică Fond , aflat În
administrarea Muzeului Olteniei din Craiova

Nr.
Crt .

Denumirea bunului cu ltural
{număr inventar colecţie}

1.

Mon-edă bizantină
din
bronz, emitent Tiberius II
Constantin, nominal foHis 40 nummia

I Autor{i}, atelier, marca ,
scoală ,

atribuire {dupa
caz}

Emitent: Tiberius II
Constantin
Ate lier
monetar: N icomedia

Titlul
sau
tema
{daca
este
cazul}

Material , tehnica , dimensiuni
{eventual dimensiuni le
suportului} si alti parametri de
identificare {dupa caz}

Material tehnică : bronz, batere
Dimensiuni: 39,1x31 ,6mm
Greutatea : 10,22 g
Valoarea bunu lui: 40 euro

Observ ati i {documente de
referinta , antecedente, stare
de conservare , cantitate, dat e
speciale - prezenta
semnaturilor, inscriptionarilor,
marci lor etc .}
580-581 p.Chr. Stare de conservare foarte
bună ; legenda este lizibilă in
~ totalitate, se pastrează toate
~\t<I., ~~ile reprezentarilor de pe
. '<'......,c:;\ ~ . s şi revers.
Datare, anul
fabricatiei
{dupa caz}

~

Nr. 72/27.06.2017
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 27.06.2017, În urma analizării Rapoartelor de expertiză şi
a documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a hotărât
clasarea În patrimoniul cultural naţional mobil, 1 bun cultural cu valoare
arheologică şi istorico-documentară , În categoria juridi că
Fond , aflat În
patrimoniul Muzeului Olteniei.

Dr. Ernest

Oberlănder-Târnoveanu

PREŞEDINTE
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